עילאי הרסגור הנדין
שמי עילאי הרסגור-הנדין .אני בן  ,39נשוי ללירן ואב לגוני .אני מכהן כסגן ראש עיריית
כפר סבא ומחזיק תיקי התחבורה ,הקיימות והחדשנות .הבאתי את מרצ להישג חסר
תקדים בשתי מערכות בחירות רצופות למועצת העיר בכפר סבא ,שלאחר כל אחת
מהן יישמתי ועודי מיישם בשטח את ערכי מרצ במגוון יוזמות פורצות דרך .סיעת מרצ
בראשותי היא כיום הסיעה הגדולה ביותר במועצת העיר.
אני בעל תארים במשפטים ובמדעי המחשב ,ובמקצועי מחוץ לחיים הציבוריים
יזם ,מהנדס תוכנה בכיר ומוביל סטארטאפים.
הייתי חבר בצוות המייסד והמוביל של תנועת "ישראל חופשית" וממובילי המאבק למען
תחבורה ציבורית בשבת .תחום זה של חתירה לחופש דת וחופש מדת מעסיק אותי
שנים רבות מחיי .כך נאבקתי והבאתי לביטול הקמת כולל חרדי בשכונה חילונית,
ארגנתי הורים והצלחתי להוציא עמותות הדתה מבתי הספר והכנסתי פעילות
פלורליסטית לכפר סבא .כמו כן ,אני אחד ממגישי העתירה לבג"ץ נגד מדיניות איסור
הכנסת החמץ בבתי החולים.
לאחר כניסתי הראשונה למועצת העיר ,העברתי החלטה על מינוי שתי נשים למועצה
הדתית ,לראשונה מטעם מרצ ,בהן באופן חסר תקדים רבה חילונית.
במישור הארצי ,יזמתי שורה של הצעות חוק ,בהן תיקון לחוק יסוד מבקר המדינה
שהתקבל בעזרתו של רן כהן .ניהלתי מאבק למען חופש הביטוי במוסדות להשכלה
גבוהה והייתי מעורב בשלל יוזמות בתחום המדיני.
החתירה לפתרון מדיני ולסיום השליטה על העם הפלסטיני היא מסע שמלווה אותי כל
חיי .כבן למשפחה של היסטוריונים היה ברור לי שלא ניתן להמשיך במצב זה לנצח,
.ולאורך השנים הייתי מעורב בפעילות בתנועות השלום הבולטות ובשלל יוזמות בנושא
הקדשתי חלק ניכר מהשנים האחרונות על מנת להוביל את כפר סבא כעיר פורצת
דרך בפעילות הסביבתית .יזמתי פרויקט של הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים בעיר.
בהחלטה תקדימית בישראל הפכתי את כפר סבא לעיר הראשונה בארץ ללא שימוש
בחומרי ריסוס נגד עשבים ,שארגון הבריאות העולמי הכריז עליהם כחומרים החשודים
כמסרטנים .אני בוגר מרכז השל לקיימות וחותר באופן עקבי להפיכת ישראל למדינה
בה תיושם מדיניות סביבתית בת קיימא.
החיים המשותפים בארץ בין כל חלקי האוכלוסייה ,ובפרט שותפות יהודית-ערבית,
נמצאים במקום חשוב בסדר יומי .קידמתי פרויקטים חינוכיים-סביבתיים בשיתוף
האיחוד האירופי ויישובי המשולש ,בהם השתתפו מאות תלמידים יהודים וערבים.
כביטוי לשותפות בין העמים ,ארגנתי בשיתוף הורים לתלמידים מבתי ספר בכפר סבא
ובטייבה טקס מיוחד בו ניטע עץ החיים המשותפים במיקום המרכזי ביותר בכפר סבא.
הערבות ההדדית בין אזרחי ישראל היא ערך יסודי שאני פועל לאורו .הקמתי בשנת
 2011את מאהל המחאה החברתית בכפר סבא ,השלישי שהוקם בארץ ,ומאז אני פועל
על מנת ליצור תמהיל דירות מגוון לרווחת התושבים .כיום אני עומד בראש ועדת הדיור
.הציבורי של כפר סבא ,על מנת לסייע במציאת פתרונות דיור לאוכלוסיות המוחלשות
ניקיון כפיים הוא מערכי היסוד של מרצ .כשגיליתי שחיתות בעירייה ,ויתרתי על תפקידי
בשכר ,פניתי לרשויות החוק ועברתי לאופוזיציה  -עד למעצרו של ראש העירייה ,חילופי
השלטון וחזרתה של מרצ בראשותי להנהגה כסיעה הגדולה ביותר והמשפיעה.

בשנה שעברה היתה לי הזכות ללוות את הקהילה הגאה במאבקה על מצעד הגאווה
של השרון .בעקבות ההצלחה והלחץ הציבורי שהפעלנו ,השנה סיעת מרצ המקומית
.בראשותי מובילה את המצעד ואירועי הגאווה בעיר
כיום אני מוביל פרויקטים תחבורתיים חדשניים ,בהם מודל חדש להסעת המונים
ותחבורה חכמה ,הפיכת העיר לראשונה בישראל עם עמדות טעינה ציבוריות לרכבים
חשמליים וסלילת רשת שבילי אופניים.
הניסיון המעשי שצברתי במגוון תחומים ,שכולם אינם אלא יישום ערכי מרצ בשטח,
ועיסוקי המקצועי בניהול מדיניות ,הופכים את מועמדותי למשמעותית בימים אלה של
צורך בבנייה מחדש של השמאל .אי אפשר רק לדבר על ערכים .צריך לעשות בפועל
.את השינוי .תמיכתכם ובחירתכם בי במקום הראשון בחמישייה השנייה תביא לכך

